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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 24 september 2014
------------------------------------------------------------------------------------------

§ 106

Motion angående Skultuna vårdcentral
LTV 130711

Maria Dellham (M) föreslår i en motion inkommen 2013-07-17 att Skultuna vårdcentral läggs ut på entreprenad.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2013-09-18 § 93 a.
Landstingsstyrelsens yttrande
I motionen beskrivs situationen vid Skultuna vårdcentral. Huvuddelen av kritiken
består i att landstinget haft svårt att bemanna med tillsvidareanställd personal och
att det får negativa konsekvenser för vårdcentralens patienter. Den lösning som
föreslås i motionen är att landstinget lägger ut verksamheten på entreprenad.
Det är känt att landstinget har svårigheter att klara bemanningen på ett antal av de
vårdcentraler man ansvarar för. Dessa svårigheter delas också med många av de
privata aktörer som finns i vårt län. Landstingsstyrelsen håller dock inte med om
beskrivningen av de konsekvenser detta får för patienterna i Skultuna. Vårdcentralen
har bemannats av en mycket erfaren och omtyckt hyrläkare som för övrigt tidigare
varit verksamhetschef på en landstingsdriven vårdcentral. Dessutom har vårdcentralen bemannats med två av landstingets erfarna interna resursläkare, allt för att
bemanningsproblematiken inte ska påverka patienterna negativt.
Ledningen för vårdcentralen och för den offentligt drivna primärvården har ingen
information om att någon visat intresse för att ta över driften av vårdcentralen. Det
förtjänar också att nämnas att kompetensförsörjningen inom primärvård är en av
våra större utmaningar ur ett nationellt perspektiv. Att lägga ut verksamheten på
entreprenad skulle enligt landstingsstyrelsen inte på något sätt garantera patienter i
Skultuna ett bättre omhändertagande än det landstinget står för idag.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Kenneth Östberg (S), Maria Dellham (M), Sverre Linton (M) och Denise Norström (S).
I ärendet yrkar
dels Kenneth Östberg bifall till landstingsstyrelsens förslag,
dels Maria Dellham bifall till motionen.
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Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att fullmäktige har
beslutat i enlighet med landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag
att

avslå motionen.

Reservation
Till förmån för Maria Dellhams yrkande reserverar sig
Hans Strandlund, Gunnar Anell, Gunnar Björnstad, Åsa Coenraads, Maria Dellham,
Johan Eriksson, Kerstin Falkland, Mathias Goldkuhl, Staffan Strid, Tomas Högström,
Pernilla Danielsson, Jenny Landernäs, Sten Linder, Sverre Linton, Stellan Lund, Anders
Röhfors, Ola Saaw, Anderas Weiborn och Johan Widén, samtliga (M),
Dagny Tellner, Helena Hagberg, Torsten Källberg, Anita Lilja-Stenholm, Ida Lindh och
Göran Nilsson, samtliga (FP),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Anna Karin Johansson, Barbro Larsson, samtliga
(C),
Tommy Engström, Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén, samtliga
(KD).
Paragrafens slut -------------------------------------------------------------------------------------------------

